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 1 المسلم الحق 

 م اهلل الرمحن الرحيمسب
 
احلمد هلل نستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ، من يهده اهلل فال مضل له ، ن إ

 .  حممداً عبده ورسوله ن أشهد أ، و  إله إال اهلل وحده ال شريك لهومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال 
 ا بعد :مأ
ارز إبليس لعنه اهلل العداء آلدم وبنيه ، وقطع على نفسه عهدًا إلغواء بين آدم ب ذ أن خلق اهلل آدم نمف

 إال عباد اهلل املخلصني .
 يطان ما أمكنه منشلالياء الشيطان ، ومارس ركة احلق والباطل بني أولياء الرمحان وأو عم لعهدا ادأت هبذفب

 ساليب إلغواء بين آدم وتزيني الباطل هلم ، فأضل منهم جبالً كثرياً .أ
د عهد اهلل لبين آدم أال يعبدوا الشيطان فهو عدوهم املبني ، وأرسل هلم رسله مبشرين ومنذرين لكي ال وق

 يكون للناس على اهلل حجة بعد الرسل .
اس هلل وحده ال شريك له ، فحمل املصطفون لناحد هو تعبيد او  سل اهلل وليس هلم إال هم  واىل وتعاقب ر فت

األخيار مشعل التوحيد داعني أقوامهم إىل عبادة اهلل ما هلم من إله غريه ، حىت دان إىل خري الربية وسيد ولد آدم 
طريقها إىل اهلل ، فأكمل اهلل عز وجل تامًا لقافلة الرسل اليت أضاءت للبشرية خ  "حممد بن عبد اهلل " ، فكان

 دين وأمت علينا النعمة ورضي لنا اإلسالم دينا .اللنا 
 ال بشراً فمات وترك األمة على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك .إ  ا كان رسول اهللمو 
 يزينه لبين آدم ،ا مـيتلون فيها الباطل ب تنته املعركة بني الشيطان وبين آدم ، وهي معركة طويلة وصعبة مل كنلو 

 . يتبعه أولياء الشيطان وجيانبه أولياء الرمحنف
حياولوا هدم اإلسالم بأن حموا كلمة  مل  زمننا هذا اتبع الشيطان وأعوانه طريقًا آخر هلدم اإلسالم ، فنهميفو 

 . هم وال تضر حكمهما حرفوا معاين الكلمات اإلسالمية حبيث ال تضر منإاإلسالم من الوجود و 
حلقيقي الذي يريده اهلل ا اإلسالمو  نامـم هي : عدم معرفتهم اإليهتـة الناس اليوم وفتنكلن مشنف ذا السببهل 

 الو  منهم وعدم معرفتهم الكفر الذي طلب اهلل منهم االبتعاد عنه ، لذلك أصبحوا ال يفرقون بني الكافر واملسلم ،
كم على الناس ليس كتاب اهلل ا ملسلم احلقيقي حسب تعريف رهبم ، وأصبح احليعرفون من هو الكافر احلقيقي وا

اء الناس وقناعاهتم وبقدر معلوماهتم عن اإلسالم الذي أراد هلم الطاغوت أن يعرفوها ، آر  وله وإمنا هوسر  وسنة
 واليت ال تشكل خطراً عليه .

 
 كل من ادعى أنه مسلم في حكم اهلل مسلم ؟ل  ه
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 نه يعبد اهلل يقبل اهلل منه عبادته ؟كل من ادعى أهل  
 
ىل يومنا هذا أناس كثريون يدعون أهم على احلق ، ويدعون أهم إ وجد يف كل عصر من تاريخ نوح قد ل

أهم مؤمنون ، ولكن اهلل مل يقبل إمياهم الذي ادعوه ، وال عبادهتم اليت فعلوها ، ألها مل تكن كما و  هللا يعبدون
نون هلم اإلميان الذي يبـة ، وأرسل إليهم رساًل يادائهم اإلميان والعبعدع ام بالكفر والضالل يريد ، وحكم عليهم

تكن مل ا م ائهم اإلميان وعبادة اهلل ال يفيدهم شيئًا عند اهللعداجمرد أن ينون هلم يبيريده والعبادة اليت يقبلها ، و 
 حسب ما يريده هو ويرسل به رسله .

ن اهلل عليها وإمنا بكثرة العبادة اليت م رة عبادته اليت ال دليل لهثكبند اهلل ليست قيمة اإلنسان عن اعلم أو 
 يرضاها وأمر هبا .

،  يءمن إنسان كثري العبادة ولكنه ال يزن عند اهلل جناح بعوضة ، وعبادته اليت يفعلها ليست عند اهلل بشم ك
 وأرسل به رسوله .ألنه مل يفعلها كما يريد اهلل ، ومل يقم هبا كما أمر اهلل 

وأهم شعب اهلل احلق لى ع وحدين وأهمم انوا كثريي العبادة هلل، ويدعون أهمك  ليهود يف زمن رسول اهلل اف
  يقبل منهممل لكن اهلل ، اإلسالم و  مياناإلتوحيد و الاملختار ، وكذلك النصارى كانوا كثريي العبادة هلل ويدعون 

 ، وحكم عليهم بالكفر والضالل والشرك . بادهتمع الو  ال إمياهمو  وحيدهمت
ْل يَا َأْهَل اْلِكَتاِب َلْست ْم َعَلى َشْيٍء َحتَّى ت ِقيم وا الت َّْورَاَة َواإِلنِجيَل َوَما أ نِزَل ق    -ز من قائل :ع القف

ه ْم َما أ نِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبِّكَ    ْوِم اْلَكاِفرِينَ قَ ط ْغَيانًا وَك ْفًرا َفال تَْأَس َعَلى الْ  ِإلَْيك ْم ِمْن رَبِّك ْم َولََيزِيَدنَّ َكِثيًرا ِمن ْ
 .[68:]املائدة
انوا يؤمنون بوجود إله هلذا الكون ، خلقهم وخلق هذا الكون ، ك  املشركني يف زمن رسول اهلل نن لك فذك

ف رهم وحكم ك  هلل ومع ذلك فنن ام هيوأن هذا اإلله هو املتصرف بالكون والرازق هلم ، الذي مييتهم وحيي
 . لى ذلك فسوف يكون مصريهم النار خالدين فيها أبداً ع عليهم بالكفر والشرك ، وإذا بقوا وماتوا

 
 ن هؤالء املشركني وما كانوا يعتقدون .ع مسع قول اهلل اف
ْل َمْن ق  .  لِلَِّه ق ْل َأَفال َتذَكَّر ونَ  يَ ق ول ونَ سَ   ْل ِلَمْن اأَلْرض  َوَمْن ِفيَها ِإْن ك نت ْم تَ ْعَلم ونَ ق   -ل اهلل تعاىل :اق

ْل َمْن بَِيِدِه َمَلك وت  ك لِّ َشْيٍء . ق  يَ ق ول وَن لِلَِّه ق ْل َأَفال تَ ت َّق وَن سَ   َماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ سَّ َربُّ ال
َناه ْم بِاْلَحقِّ َوِإن َّه ْم بَ   ر ونَ حَ  ْ ق ول وَن لِلَِّه ق ْل فَأَنَّا ت سي َ س َ   ونَ   َوه َو ي ِجير  َوال ي َجار  َعَلْيِه ِإْن ك نت ْم تَ ْعَلم   ْل َأتَ ي ْ

 . [90-84: ]املؤمنون  َلَكاِذب ونَ 
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 يقبل إميانًا وال إسالمًا وال عبادة إال إذا كانت كما يريد وكما أمر ، وكانت خالصة لوجهه ال اهلل ن إ
 .وحده
 
عبادة الخالصة الا فعل اإلنسان عبادة وكانت نيته خالصة هلل ، هل يقبل اهلل منه هذه إذ اآلن لنتساءل :و 

 ؟ يده اهللر ي علها على غير ماذا فإ
ن إيمانه على غير ما أمر اهلل هل يقبل اهلل إيمان هذا اك  ذلك إذا آمن إنسان باهلل بنية خالصة ولكنكو 

 اإلنسان؟
يقبل اهلل إميانًا وال عماًل إال إذا كان خالصًا له وكان على الشكل  ال يكون اجلواب الصحيح أنهس ون شكبد

 .حده و  ي يريده هولذا
َمْن ي ْسِلْم َوْجَهه  ِإَلى اللَِّه َوه َو م ْحِسٌن فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلع ْرَوِة اْلو ثْ َقى َوِإَلى اللَِّه َعاِقَبة  وَ  قول : ي هلل اف

 .[22: ]لقمان  األ م ورِ 
 
 ا كان األمر كذلك فما هو اإليمان الذي يرضاه اهلل وأمرنا به ؟ذإ
 يرضاه اهلل وأمرنا به ؟ذي ا هو اإلسالم المو 

 ا هي العبادة التي يرضاها اهلل ويقبلها ؟وم
ى تح هذه األمور من أين نستطيع أن نعرفها ، وأين بينها اهلل لنا ، ومن الذي نتبعه في هذه األموركل 

 ؟ومؤمنين بحق  نيمسلمنلقى اهلل ونحن 
ال غموض وال تعقيد حبيث و  لذي ال لبس فيها بنيملا ينها اهلل لنا البيان الواضحب لهاك  شك أن هذه األمور ال

وأمرنا يف هذه املسائل واألمور أن ال نتبع غريه حىت ننال رضاه ، يفهمه كل مكلف وال يعذر لعدم فهمه عاقل 
 وجنته .

 
  َياَء َقِلياًل َما َتذَكَّر ونَ لِ ع وا َما أ ْنِزَل ِإلَْيك ْم ِمْن رَبِّك ْم َوال تَ تَِّبع وا ِمْن د ونِِه َأوْ بِ اتَّ  -ال عز من قائل :قف

 .[3: ]األعراف
ْم َما َكاَن ِلم ْؤِمٍن َوال م ْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَّه  َوَرس ول ه  َأْمًرا َأْن َيك وَن َله  وَ    -يقول اهلل جل وعال أيضًا :و 

 .[36 :]األحزاب  ًنايبِ م   اْلِخيَ َرة  ِمْن َأْمرِِهْم َوَمْن يَ ْعِص اللََّه َوَرس وَله  فَ َقْد َضلَّ َضالالً 
  َما اْختَ َلْفت ْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفح ْكم ه  ِإَلى اللَِّه َذِلك ْم اللَّه  رَبِّي َعَلْيِه تَ وَكَّْلت  َوِإلَْيِه أ نِيب  وَ  يقول أيضًا : و 

 [1: ]الشورى
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 .  (1)( كتاب اهلل وسنتي   امكت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهتر  ):  قال رسول اهلل و 
 . (2)(  ؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت بهال ي ):  قال رسول اهلل و 
 .(3)( عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد من  ):    ال رسول اهللقو 
،  ذي يريده اهلل لنا والعبادة اليت يقبلها منا هي ما بي نه لنا يف كتابه وسنة رسوله ا كان اإلميان واإلسالم الذإ

 : ا دام األمر كذلكوم به إخالص النية هلل وحده ،احوما عدا ذلك فهو مردود وباطل مهما ادعى ص
 م حسب القرآن والسنة؟السا هو اإليمان ، وما هو اإلفم
 ن هو المشرك حسب القرآن والسنة ؟ن هو الكافر ، ومن هو المؤمن ، وممو 
 ؟ ما هي العبادة التي يقبلها اهلل وأمر بها ، وبينها في كتابه وسنة رسوله و 

ين هم من كتاب اهلل وسنة أ  لناس حىت يتبينوال ينهانبع رسالتنا هذه ، وهي اليت نريد أن ضو مور هي مو هذه األ
 . وأين هم من دين اهلل القومي،  رسوله
انه وإسالمه حسب الكتاب والسنة فقد جنا ، ومن كان إميانه حسب أهواءه وأهواء الناس وأراد ن كان إميمف

 مل مت يف اجلسد روحاد واهلل يقبل التوبة ما ، ا زال للعودة زمانفموله رسنة وساتباع احلق فليعد إىل كتاب اهلل 
 .واهلل هو التواب الرحيم،  تغرغر
 .لك عن بينة وحيي من حي  عن بينة ذلك أردت أن أبني ذلك ليهلك من هكو 

 
 لنبدأ حبثنا يف تعريف اإلسالم .و  

 
حده ال شريك له ، وال تكون العبادة هلل وحده و  عبوديتهو  حدهو  و اخلضوع هلل واالستسالم لهه -: سالمإلا

وحده ،  العمل هبما ابتغاء مرضاة اهللو  لصحيحة ،ا إال باإلميان بكل ما جاء يف كتابه العزيز وسنة نبيه 
 واجتناب ما ينقض ذلك و خيرج صاحبه من امللة .

 
 اً وباطناً .هر و اخلضوع واالنقياد التام هلل ظاه -:لمعنى الكلي العام لإلسالم فان ذإ
 ْم َواللَّه  َغف وٌر َرِحيمٌ ْل ِإْن ك ْنت ْم ت ِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبع وِني ي ْحِبْبك ْم اللَّه  َويَ ْغِفْر َلك ْم ذ ن وَبك  ق    -ول اهلل تعاىل :قي

 .[32-31: ]آل عمران   رِينَ فِ ِحبُّ اْلَكاي   ْل َأِطيع وا اللََّه َوالرَّس وَل َفِإْن تَ َولَّْوا فَِإنَّ اللََّه الَ ق  . 
 

                                                 
 . الكأ مطو م (1)
 . اه مسلمو ر  (2)
 . اه البخاري ومسلمو ر  (3)
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 ني  لنا يف كتابه الكرمي ما هو اإلسالم الذي يرضاه .ب اهلل ن إ
يِن َقْد تَ بَ يََّن الرُّْشد  ِمْن الَغيِّ َفَمْن َيْكف ْر بِالطَّاغ وِت َوي  ْؤِمْن بِاللَِّه ْكَراَه ِفي الدِّ اَل إِ   -ال عز من قائل :قف

 .[256: ]البقرة   نِفَصاَم َلَها َواللَّه  َسِميٌع َعِليمٌ الَ افَ َقْد اْسَتْمَسَك بِاْلع ْرَوِة اْلو ثْ َقى 
 م الذي أمر به اهلل ورضي عنه .إلسالم ، اإلسالو امعىن العروة الوثقى يف هذه اآلية هن إ
تطيع أن يستمسك بالعروة الوثقى اليت هي اإلسالم مبجرد اإلميان فقط سي ال نا أن اإلنسانل بنيهذه اآلية تن إ

يفعل ذلك وآمن  مل نه هذا مشتماًل على إنكاره ورده للطاغوت جبميع أشكاله وألوانه ، وإذاا، فال بد أن يكون إمي
 بالطاغوت فنن إميانه هذا ال ينفعه وال يقبله اهلل منه ، وليس له قيمة يف ميزان اهلل يوم القيامة .باهلل بدون أن يكفر 

يكون هناك إسالم وال إميان يقبله اهلل تعاىل أن بدون الكفر بالطاغوت حسب هذه اآلية الكرمية ال ميكن ف اً ذإ
. 

نذا ختلف شرط " ، ف واإليمان باهلل كفر  بالطاغوتال" ضع شرطني لإلسالم الصحيح مها:و  ن اهلل نف
 واحد فال إميان وال إسالم صحيح مقبول .

 
 نبدأ اآلن يف شرح هذين الشرطني :لو 
 :الكفر بالطاغوت -شرط األول :ال
عرف الطاغوت جبميع أشكاله وألوانه ال ميلك إنكاره وال الكفر به ، مهما ي ال فيه أن الذيشك ن مما ال إ 

ه هذا هو ادعاء من أنكر شيئاً وهو ال يعرفه فليس هذا هو اإلنكار املطلوب يف هذه اآلية ادعى ذلك ، فنن ادعاء
 ان ادعاء باطل مردود .ميميلك اإلميان به فادعاءه اإل ال الكرمية ، وكذلك الذي ال يعرف اإلميان

َما أ نِزَل ِإلَْيَك َوَما أ نِزَل ِمْن قَ ْبِلَك ي رِيد وَن َلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن يَ ْزع م وَن َأن َّه ْم آَمن وا بِ أَ   -ول اهلل عز وجل :قي
 [ .60:]النساء  طَان  َأْن ي ِضلَّه ْم َضالال بَِعيًدايْ َأْن يَ َتَحاَكم وا ِإَلى الطَّاغ وِت َوَقْد أ ِمر وا َأْن َيْكف ر وا بِِه َوي رِيد  الشَّ 

ألنبياء قبل ا نوا بالقرآن ومبا أنزل علىآمم يدعون أهم ربنا يف هذه اآلية الكرمية أن هناك أقواخي اهلل ن إ
 ومع ادعائهم ذلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت .،  رسول اهلل 

 إميان صحيح وال مقبول مع إرادة التحاكم إىل الطاغوت فال ال نكر عليهم ادعائهم اإلميان ، ألنهي اهلل ن إ
تحاكم إىل الطاغوت ، ولو أهم آمنوا حق اإلميان كما يزعمون ملا إرادة الو  حيحص جيتمع يف قلب واحد إميان

ْن َيْكف ر وا أَ َقْد أ ِمر وا وَ   -أمرهم أن يكفروا به ، بقوله تعاىل :د ق    أرادوا التحاكم إىل الطاغوت ، ألن اهلل
ادعائهم اإلميان مبا أنزل اهلل بني هلم أن الشيطان عليه اللعنة يريد أن يضلهم وخيدعهم وجيعلهم يعتقدون أن و   بِهِ 

      -على رسله مع إرادهتم التحاكم إىل الطاغوت يبقيهم على هذا الدين وجيعل ادعاءهم اإلميان مقبواًل عند اهلل :
 ََأْن ي ِضلَّه ْم َضالال بَِعيًدا ي رِيد  الشَّْيطَان  و . 
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ْر الَِّذيَن اْجتَ َنب وا الوَ   - آية أخرى يقول جل  وعال :ويف طَّاغ وَت َأْن يَ ْعب د وَها َوَأنَاب وا ِإَلى اللَِّه َله ْم اْلب ْشَرى فَ َبشِّ
 .[17: ]الزمر   ِعَبادِ 

جتنبوا عبادة ا همأ ة أن من صفاهتمن  هذه اآلية بش ر اهلل عبادًا له باجلنة ووصف لنا هؤالء املبش رين باجليف 
قوا بذلك البشرى باجلن ة ورضاء اهلل عز  وجل ، وبذلك يبني  استحف الطاغوت وأخلصوا عبادهتم كلها إىل اهلل 

، هم الذين جيتنبون يف حياهتم عبادة ة جلن  نا يف هذه اآلية أن الذين يستحقون رضوان اهلل والبشرى بال اهلل 
 شكاله وصوره ، وخيلصون عبادهتم إىل اهلل وحده ال شريك له .وأالطاغوت بكل أنواعه 

 اهلل لنا بشكل واضح أن من شروط اإلميان الصحيح الذي يؤدي إىل رضى اهلل نيبيمية أيضاً  هذه اآلية الكر يفو 
 تعاىل ودخول اجلن ة ، اجتناب عبادة الطاغوت.

" عبادة اهلل وحده ،  -اس إىل شيئني أساسيني مها :لنلدعوة اا و اءج  آية أخرى يبني  اهلل لنا أن يميع الرسليفو 
لواها وأنواعها " ، وأن هذين الشيئني يشكالن األساس الرئيسي أو  ميع أشكاهلاواجتناب عبادة الطواغيت جب

 لدعوة الرسل يميعهم .
ه ْم َمْن َهَدى وَ َلَقْد بَ َعثْ َنا ِفي ك لِّ أ مٍَّة َرس وال َأْن ا ْعب د وا اللََّه وَ  يقول عز من قائل : ف اْجَتِنب وا الطَّاغ وَت َفِمن ْ

ه ْم َمْن  بِينَ لَ َحقَّْت َعَلْيِه الضَّالَ اللَّه  َوِمن ْ  .[36: ]النحل   ة  َفِسير وا ِفي اأَلْرِض فَاْنظ ر وا َكْيَف َكاَن َعاِقَبة  اْلم َكذِّ
 ال يقبل عبادة عابد إال إذا هللتثناء بـَيَّنوا وبشكل واضح أن ااسن دو سل بر لان يميع أ لكرميةا ني  لنا هذه اآليةبت

بادة الطواغيت نب عده ، واجتوحه ل العبادة خلصأصلوات اهلل عليهم يميعًا و  عبده مبا شرع على لسان رسله
 . جبميع أشكاهلا وأنواعها يف كل كبرية وصغرية

ن التوحيد كاأن هذا هو ركن أساسي من أر و  عد ذكر هذه اآليات البينات اليت تبني  وجوب إنكار الطواغيتب 
لح عبادة وال إميان لنا إال إذا أنكرنا هذا الطاغوت جبميع تصال ، يتوجب علينا أن نعرف ما هو الطاغوت اليت 

 أشكاله وألوانه وأنواعه.
 
ل ما صرف العبد وصد ه عن عبادة اهلل وإخالص الدين والطاعة هلل ولرسوله ، سواء يف ذلك ك  -طاغوت :ال

شك احلكم بالقوانني من اإلنس واألشجار واألحجار وغريها ، ويدخل يف ذلك بال ان الشيطان من اجلن  والشيط
األجنبية والعدول عن اإلسالم وشرائعه ، وغريها من كل ما وضعه اإلنسان ليحكم يف الدماء واألموال والفروج 

خذت هذه القوانني حتل لها أ والزنا واخلمر ، وحنو ذلك مما ابوليبطل هبا شرائع اهلل من إقامة احلدود ، وحترمي الر 
 القوانني نفسها طواغيت وواضعوها ومرو جوها طواغيت ، وأمثاهلا من كل  كتابوحتميها بنفوذها ومنف ذيها ، و 

ما قصداً أو عن غري قصد من واضعه فهو إ عه العقل البشري ليصرف به عن احلق الذي جاء به رسول اهلل ضو 
 طاغوت .

على غري بصرية من  غري اهلل ورسوله أو يعبدونه من دون اهلل أو يت بعونهه حاكمون إليمن يتاغوت كل قوم طف
 اهلل أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هلل .
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 .[26 :]الكهف  ا َله ْم ِمْن د ونِِه ِمْن َوِليٍّ َوال ي ْشِرك  ِفي ح ْكِمِه َأَحًدامَ   -ول اهلل عز وجل :قي
 اِس ال يَ ْعَلم ونَ م  َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّ يِّ  ين  اْلقَ دِّ  َك التَ ْعب د وا ِإال ِإيَّاه  َذلِ  الَمَر أَ أَ ْن اْلح ْكم  ِإال لِلَِّه إِ  قول أيضاً :يو 
 [40: ]يوسف. 

 نعاديهم.و  نتربأ منهمو  أما كيف نكفر بالطاغوت فهو أن نعتقد بطالن عبادة غري اهلل ونرتكها ونكف ر أهلهاو 
 أمثلة من جمتمعنا احلايل.رب طاغوت بوضوح أكثر لنضلا رفعن ىت نستطيع أنحو 

 
ْن اللَِّه مِ  الً السَّاِرق  َوالسَّارَِقة  فَاْقطَع وا َأْيِديَ ه َما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاوَ   -قول يف كتابه الكرمي :ي اهلل  نإ

 . [38]املائدة:    َواللَّه  َعزِيٌز َحِكيمٌ 
ثى، نو أأسرق من ذكر فيه وال غموض ، أن من بس أمرنا يف هذه اآلية الكرمية أمراً واضحًا ال لي اهلل ن إ

ا أمر اهلل يف السارق والسارقة باٍق إىل يوم القيامة ما بقيت السماوات ذه فيجب قطع يده جزاء له على فعلته ،
 واألرض . 

مًا آخر للسارق بأن منع كح وأصدر،  مركزهو  ا جاء أحد مهما كان وصفهذفن لواضح اجلليا عد هذا األمربف
ألن قطع اليد غري مالئم لعصرنا هذا ، أو ادعى أن حكم قطع يد السارق غري  ، وقال ال بد من حبسهده قطع ي

 . الف حكم اهلل يف حمكم كتابهخيكم ح م أيحكاحلكم املالئم الرادع هو قتل السارق ، أو  نأرادع ، و 
كل لو مل يصر ح بشظ و تغليالمن حكم على السارق أو السارقة حكماً غري حكم اهلل ، سواء بالتخفيف أو ن إ

وأعطى نفسه صفة ،  ضع نفسه مكان اهلل ه و واضح أن حكم اهلل غري صحيح أو أنه ال يقبل حكم اهلل ، فنن
فيكون بذلك قد نصب نفسه إهلًا من دون اهلل ،  للناسو   الناسنيب ال تكون إال خلالق الكون ، وهي حق احلكم

بدوين فأنا إله" ، فنن هذا الشخص قد أعطى دون اهلل" ، أو "اعن ولو مل يد ع ذلك ، ولو مل يقل "إين إله م
 لنفسه حقاً ال يكون إال هلل وحده ال شريك له ، وبذلك جتاوز حده وأصبح طاغوتاً .

ن إو ض إميانه قنو كف رهم ، فقد كفر ي ال مل يكف رهم ، أو مل يكف ر منو  مل يتربأ منهمو  من أطاع مثل هؤالءن إ
 م .سلصام وصل ى وحج  وزعم أنه م

وجعل إنكاره جبميع أشكاله  ،لكفر به باكفر هؤالء هو أهم مل يكفروا بالطاغوت الذي أمر اهلل   سببن إ
 وألوانه وأنواعه ، قبل دخول اإلميان شرطاً لدخول اإلميان وبدون ذلك ال ينفع إميان وال إسالم وال عمل .

 
 :  اك مثال آخر يوضح معىن الطاغوتهو 
 .[275 :بقرةال]  َأَحلَّ اللَّه  اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا . . .وَ   -كم كتابه :حم قول اهلل عز وجل يفي

 هذه اآلية الكرمية حيرم اهلل الربا حترميًا قطعيًا جبميع أشكاله ، فنذا جاء بعد هذه اآلية وهذا احلكم رئيس يف
فنن هذا احلاكم ولو مل يد ع ،  دولة ما ، ووضع قانونًا يسمح للبنوك اليت تتعامل بالربا أن تزاول عملها يف بلده
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 ًا الصراحة أن الربا غري حرام ، فننه يف عمله هذا قد خالف أمر اهلل ، وأحل  ما حر مه اهلل ، وأعطى لنفسه حق
 . للناسو  يكون إال لرب  العاملني وخالقهم وهو حق  احلكم بني الناس

ين  اْلَقيِّم  َوَلِكنَّ َأْكثَ َر أَ َمَر ْن اْلح ْكم  ِإال ِللَِّه أَ إِ    -ل :و قينن اهلل جل وعال ف ال تَ ْعب د وا ِإال ِإيَّاه  َذِلَك الدِّ
 .[40: سفيو ] النَّاِس ال يَ ْعَلم وَن 

ه نف ن هذا احلاكم وإن مل يقل "إين إله من دون اهلل " صراحة كما قاهلا فرعون ، فننه بعمله هذا قد جاوز حد 
  يتربأ منمل فمن، اءة منه وتكفريه وتكفري من مل يكف ره رب نكاره وحماربته والب إجي وأصبح طاغوتاً ،  وادعى األلوهية

ع علمه أنه شرع مع اهلل بتحليله احلرام ووضعه حكماً م مل يكف ره أو مل يكف ر من مل يكف رهه و اعطأو ذا احلاكم ه
 يدخل اإلميان وهو الكفرقد كفر مثله ألنه مل يأت بالشرط الذي فرضه اهلل على من أراد أن ف خيالف حكم اهلل

 الطاغوت .ب
ق ْل ِلْلم ْؤِمَناِت يَ ْغض ْضَن ِمْن َأْبَصارِِهنَّ وَ   -ثال آخر يوضح أيضًا معىن الطاغوت ، يقول اهلل عز وجل :مو 

َها َوْلَيْضرِْبَن ِبخ م رِِهنَّ َعلَ  مَ َوَيْحَفْظَن ف  ر وَجه نَّ َوال ي  ْبِديَن زِيَنتَ ه نَّ ِإال  [31 :نورال]  ى ج ي وِبِهنَّ . . .ا َظَهَر ِمن ْ
أمر النساء أمرًا واضحًا صرحيًا أن ) َيْضرِْبَن ( يعين يلقني ) ِِبُُمرِِهنَّ ( وهو ي لكرميةا  هذه اآليةيف اهلل ن إ

 يمع مخار ) َعَلى ُجُيوهِبِنَّ ( ليسرتن شعورهن وأعناقهن وقرطهن .
كاشفات العورات ، أس  جولن يف األسواق حاسرات الر أن يت ذا جاء حاكم ما وأصدر قانونًا يسمح للنساءنف

 ه حرية شخصية .هذمث يقول أنه من تريد أن تتحج ب فلها ذلك ومن ال تريد فلها ذلك 
اكم السماوات واألرض فننه ح هذا احلاكم بقوله وعمله هذا وضع قانوناً وميزاناً غري قانون وميزان اهلل ن إ

أنكره فعاًل بنصداره قانوناً خيالف ذلك ، فننه قد راحة فننه ص يردهو  اهلل يف هذه اآليةبعمله هذا وإن مل ينكر أمر 
 أحل  ما حر م اهللو  هد  ح نن هذا احلاكم قد جتاوز، فعقب على حكمه ي بفعله ذلك جعل نفسه مشرعًا مثل اهلل

إال هلل وحده خالق بح طاغوتًا وإن صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم ألنه أعطى لنفسه حقًا ال يكون صفأ
 . وضع قانون للبشر دون اهللق السماوات واألرض وهو ح

مل حيقق شرط و  يكف ره أو مل يكف ر من مل يكف ره فقد كفرمل مل يتربأ منه و و  ذا احلاكم أو أعانهل همن أطاع مثن إ
ثبتنا أن أما سبق و ك  مسالإلألنه مل يأت بشرط الكفر بالطاغوت الذي جعله اهلل شرطاً أساسياً لدخول ا،  اإلسالم

. 
ِعْنَده  َمَفاِتح  اْلَغْيِب ال يَ ْعَلم َها ِإال ه َو َويَ ْعَلم  وَ  -: رفة الغيبمعضوع مو اهلل تعاىل حول ول ق: ي ثااًل آخرمو 

َوال َرْطٍب َوال يَاِبٍس ِإال ِفي   َحبٍَّة ِفي ظ ل َماِت اأَلْرضِ  الَما ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسق ط  ِمْن َوَرَقٍة ِإال يَ ْعَلم َها وَ 
 .[59 :نعاماأل]  م ِبينٍ  ابٍ ِكتَ 

ال َمْن اْرَتَضى ِمْن َرس وٍل فَِإنَّه  َيْسل ك  ِمْن بَ ْيِن إِ .  اِلم  اْلغَْيِب َفال ي ْظِهر  َعَلى َغْيِبِه َأَحًداعَ :  قول أيضاً يو 
 .[27-26 :ناجل]  يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا
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نه ال يستطيع أحد معرفة الغيب ، وأ بني  لنا يف هذه اآليات أن الغيب ومعرفته بيد اهلل وحده ي اهلل  نإ
ويكون إخباره للغيب  ،  خيرب إال عن طريق الوحي ملن ارتضى من رسولال إال إذا أخربه اهلل بذلك ، واهلل 

الغيب ، فحىت الرسل واألنبياء ال يعرفون الغيب إال إخباراً جزئياً وليس كلياً أي إخباراً لبعض احلوادث وليس لكل 
 ه اهلل عن طريق الوحي الذي حيفظه اهلل من تدخل الشياطني.ب بالقدر الذي خيربهم

ذا ادعى شخص يف زمننا هذا مهما كان ، أنه يعرف الغيب ، مثل ما : إ د إيضاح هذه احلقيقة الرب اني ة نقولعب
ث يف املستقبل ، فنن هذا الشخص إما أنه قد ادعى أنه ينزل عليه وحي من يدور يف قلوب الناس ، أو ما سيحد

و خامت األنبياء وأنه ال ه ون بذلك قد ادعى أنه رسول أو نيب ، وبذلك فقد أنكر أن رسول اهلل يكالسماء ف
ن قد و كيفأو أنه يد عي معرفة الغيب بدون وحي من  اهلل ،  نيب بعده فيكون بذلك قد كفر برسالة حممد 

فبذلك يكون قد أعلن نفسه ،   تكون إال هلل وحده فاطر السماوات واألرض عال م الغيوبة الادعى أنه ميلك صف
 إهلاً من دون اهلل وإن مل يقل ذلك صراحة . 

ه وأصبح طاغوتًا ، فنن هذا الشخص مهما ادعى أنه مسلم م اصيةخ من ادعىن إ عرفة الغيب قد جتاوز حد 
ا رفة الغيب قد كفر مبمعصية خاحيج  ويفعل يميع أركان اإلسالم ، فنن هذا الشخص بادعائه وأنه يصل ي ويصوم و 

قه أو أطاعه أو مل يكف ره،  جاء به حممد  خلع ربقة و  و مل يكف ر من مل يكف ره فقد كفرأ يتربأ منهو  فمن صد 
سالم اإللطاغوت الذي ال يدخل إن صام وصل ى وزعم أنه مسلم ، ألنه مل حيقق شرط الكفر باو  اإلسالم من عنقه

اإلتيان هبذا الشرط قواًل فقط ال يفيد شيئاً ، و  ما أمره اهللك  الشرطا هذ ق ق حيمل نم ويتمس ك بالعروة الوثقى
 .  فيجب أن حيققه عقيدة وقوالً وعمالً 

بني كل طاغوت بشكل واضح يفهمه العام ي فضاًل عن العامل ليتلا ه بعض األمثلة سردهتا لتوضيح معىنذه
 . هلل لها تضاهار لذي ا ن هو من اإلسالم ، دين اهللأيإنسان أين هو من إنكار الطواغيت و 

 آلن من هو المؤمن في دين اهلل ؟وا
 رف اهلل جال وعال املؤمن فيقول عز من قائل :يع
  َنَ ه ْم ث مَّ ال يَ ف ِجد وا ِفي َأنف ِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت ال َورَبَِّك ال ي  ْؤِمن وَن َحتَّى ي َحكِّم وَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ

 .[65 :نساءال]  َوي َسلِّم وا َتْسِليًما
نه من مل حيك م رسول أ تقشعر منه األبدانو  كرمية يقسم اهلل بنفسه قسمًا توجف منه القلوبالهذه اآلية  يف

مه أو قبل حكمه ولكن عن عدم أو حك مه ومل يقبل حك،  ل هاك   كل كبرية وصغرية يف جمال احلياةيف اهلل 
ا الشخص مهما اد عى هذنن  ف و قبله يف قلبه ولكن مل يستسلم له تسليمًا كاماًل يف الظاهرأ رضى يف قلبه ،
كيم ، وحت حياته يف ه مل يؤمن وأن اإلميان ال يكون إال بتحكيم رسول اهلل نأ قسم بنفسهي اإلميان فنن  اهلل 

كتابًا وسنة بعد مماته والقبول حبكمه عن طيب نفس مع انشراح القلب وعدم   ن اهللم ما جاء به الرسول 
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ها لك  فنذا مل جتتمع هذه األمور، سليم هلذا احلكم كل  التسليم لتاو  الشك  والضيق حلكمه مهما كان هذا احلكم
 فال إميان وال إسالم مهما ادعى ذلك باللسان.

 كل أمور حياته  يف عليه أن ال حيكِّم غري كتاب اهلل وسنة رسوله بجي ننيؤماملسلمني و املإلنسان كي يعد  من اف
ا احلكم ذهل يستسلم التسليم الكاملو  ويتقيدضى ال يكفي ذلك وحسب بل جيب عليه أن ير و  كبريها وصغريها ،

 ظاهراً وباطناً.
فنذا مل ،   هلل وال سنة رسولها ابكتيقول شخص يدعي اإلسالم أن الدولة اليت نعيش فيها ال حتكِّم  د ق

ال بد  لنا للحصول على حقوقنا ، و  نذهب إىل حماكم الطاغوت اليت حتكم بغري ما أنزل اهلل فسوف تضيع حقوقنا
صبة أن نذهب إىل هذه احملاكم ونشتكي إليها يف املسألة ، فنحن من ناحية قلبية ال نؤمن هبذه احملاكم غتامل

كيف نصبح بذلك كفاراً ، ف تضيع حقوقنا فال بد  لنا من حتكيمهاونعتربها طاغوتًا ولكن ألننا جمبورين حىت ال 
 ؟ ري شرع اهلللغغري مؤمنني وني تنا وقلوبنا خالصة هلل ليس فيها شرك وال قبول 

ذا أردمت اسرتجاع حقكم إ ،م ذا قال لكم شخص وقد غصب حقك: إ ول هلؤالء نريد أن نسألكم سؤاالً قن
  ؟ وموا يل، فهل تفعلون ذلكصت نأ هذا فعليكم أن تصل وا يل أو

 إذا فعلتم ذلك هل تبقون مسلمني ؟ و 
إال هلل وحده ، ومن فعلها لغري اهلل فقد عبد غريه ن ، ألن الصالة أو الصيام عبادة ال تكو ال ب يبواجتبد أن  ال

 ألنه من صل ى أو صام لشخص ما مهما كان هذا الشخص فقد وضعه موضع اإلله .،  هب وأشرك
لتحاكم إىل غري شريعته وحكم على من حتاكم إىل غري كتابه ا ملاذا حر م اهلل  -هداكم اهلل  -ل فكرمت هف

 وصفه بأنه قد عبد الطاغوت.و  ملخرج من امللةفر االكو  ملبنيا وسنة رسوله بالضالل
ة مثل بادع تحاكم إىل كتابه وسنة رسوله أن الو احلاكم الوحيد يف الدنيا واآلخرة و ه ن قبول أن اهلل إ

من صرف هذه العبادة أو جزءاً منها إىل غري اهلل فهو كمن صلى ف ن من أركان التوحيد .ركالصالة والصوم واحلج 
قول لنا أن احلكم والتحاكم هلل وحده ، ال يقبل شريكًا له ي  ، فهذه عبادة وهذه عبادة ، فاهلل اهللوصام لغري 

 عبادة له ال جتوز لغريه مهما كان ومن كان .ذلك هو  نأيف ذلك ال يف كبرية وال يف صغرية و 
ين  اْلَقيِّم  َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يَّ ْن اْلح ْكم  ِإال ِللَِّه َأَمَر َأال تَ ْعب د وا ِإال إِ إِ  -قول اهلل عز وجل :ي اه  َذِلَك الدِّ

         .   [40: وسفي]  يَ ْعَلم ونَ 
لكفر به ومع ذلك تتحاكمون إليه ، إدعاء كاذب يكذ به عملكم ، فلو  عدم حمبة الطاغوت وام كء ادعان إ

ضاعت حقوقكم فالرزق على اهلل ما كنتم تكفرون بالطاغوت وتبغضونه ما حتاكمتم إليه يف كبرية وال يف صغرية مه
 ال ميلك أحد زيادته وال نقصانه .

منا هي صرف عبادة من العبادات إىل حق وحقوق وضياعها ، إة لأمسألة التحاكم إىل غري اهلل ليست مسن إ
رك غري اهلل وإعطاء حقاً من حقوق اهلل إىل غري اهلل ورفع شخص أو أشخاص إىل مرتبة اهلل ، فهذا هو الكفر والش

 بعينه .
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ا أنزل على مب ال يعتربهم مسلمني مهما كان ادعائهم اإلميانو  إلميانا رفض ادعاء هؤالء الناسي اهلل ن إ
مع ادعائهم اإلميان يريدون أن يعملوا عماًل ال جيتمع مع اإلميان احلقيقي ، ألنه من آمن باهلل  ألهم،  حممد 

 اكم إىل الطاغوت ال يف نفسه وال يف عمله .تحاإلميان الصحيح ال يريد ال
ْيَك َوَما أ نِزَل ِمْن قَ ْبِلَك ي رِيد وَن َلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن يَ ْزع م وَن َأن َّه ْم آَمن وا ِبَما أ نِزَل ِإلَ أَ   -ول اهلل عز وجل :قي

 . [60: لنساءا]  َوي رِيد  الشَّْيطَان  َأْن ي ِضلَّه ْم َضالال بَِعيًداِه َأْن يَ َتَحاَكم وا ِإَلى الطَّاغ وِت َوَقْد أ ِمر وا َأْن َيْكف ر وا بِ 
ت مع ادعائهم اإلميان يريد الشيطان أن ذين يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغو الذه اآلية الكرمية تبني أن ن هإ

لطاغوت ا م وخيدعهم ويزي ن هلم ويفهمهم أهم سيبقون على إمياهم ولو أرادوا التحاكم إىلوس هليضل هم ، فيوس
 ي رِيد  الشَّْيطَان  َأْن ي ِضلَّه ْم َضاَلالً بَِعيًداوَ وحىت لو حتاكموا إليه . يقول اهلل عز وجل : 

 -: قال ، ىل الطاغوت حبجة االضطرارإ  ن بن مسحان عندما سئل عن التحاكمل الشيخ سليماقا
لكفر أكرب ا  ذكر اهلل يف كتابه أند فق ن يقال إذا عرفت أن التحاكم إىل الطاغوت كفر ،: أ ملقام الثاينا" 

هي الكفر ، فلو  والفتنة،  لفتنة أشد من القتل(واقال: )،  و لفتنة أكبر من القتل( وا) اىل:تعقال  من القتل ،
اقتتلت البادية واحلاضرة حىت يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا يف األرض طاغوتا حيكم ِبالف شريعة اإلسالم ، 

 له .سو اليت بعث اهلل هبا ر 
فكيف جيوز أن تكفر ألجل  ، والنزاع إمنا يكون ألجل الدنيا ، ن نقول إذا كان التحاكم كفراً : أ قام الثالثملا
وحىت يكون الرسول أحب إليه من  ، ال يؤمن أحد حىت يكون اهلل ورسوله أحب إليهما مما سوامها فننه ، ذلك

از احملاكمة إىل الطاغوت ألجلها ، ولو اضطرك أحد ج ولده ووالده والناس أيمعني ، فلو ذهبت دنياك كل ها ملا
ك بني أن حتاكم إىل الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ، ومل  جيز لك احملاكمة إىل الطاغوت واهلل وخري 

 .(1)أعلم" اهـ 
 
 .بر هذه اآليات البينات دتنحىت نفهم هذه املسألة جيداً لو  
 ا َعَلى َأْدبَارِِهْم ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن َله ْم اْله َدى الشَّْيطَان  َسوََّل َله ْم َوَأْمَلى َله مْ و نَّ الَِّذيَن اْرَتدُّ إِ  ال تعاىل : ق
  ََره م ِلَك بِأَن َّه ْم قَال وا لِلَِّذيَن َكرِه وا َما نَ زََّل اللَّه  َسن ِطيع ك ْم ِفي بَ ْعِض اأَلْمِر َواللَّه  يَ ْعَلم  ِإْسَراذ  َِإَذا َف َكيْ ف

ه م  اْلَمالِئَكة  َيضْ    فََأْحَبطَ     ْسَخَط اللََّه وََكرِه وا ِرْضَوانَها أَ مَ أَن َّه ْم ات َّبَ ع وا بِ  ِلكَ ذَ  ب وَن و ج وَهه ْم َوَأْدبَاَره ْم رِ تَ َوف َّت ْ
 .[28-25: مدحم] ْعَماَله مأَ 

 
فر بالطاغوت ، نأيت إىل لكمع األمثلة الشرط األول للدخول يف اإلسالم وهو ا حضعد أن بين ا وبشكل وابو 

 شرط الثاين وهو اإلميان باهلل .الح شر 

                                                 
 .275لدرر السنية ، جزء حكم المرتد ، صا (1)
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 اإليمان باهلل : -لشرط الثاني :ا

ميان كما فرضها اهلل جل وعال ستة ال يتحقق اإلميان الصحيح الذي يقبله اهلل إال باإلميان هبذه وط اإلشر 
ونقص شرط من هذه الشروط فال تل الشروط على الوجه الصحيح كما يريده اهلل ال كما تريده أهواؤنا ، فنذا اخ

 .إميان وال إسالم يقبله اهلل عز وجل
َها الَِّذيَن آَمن وا آِمن وا بِاللَِّه َوَرس وِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نَ زََّل َعَلى َرس وِلِه ا َأي ُّ يَ   -ول اهلل جل وعال :قي

  َوَمالِئَكِتِه وَك ت ِبِه َور س ِلِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعيًدا هِ َواْلِكَتاِب الَِّذي َأنَزَل ِمْن قَ ْبل  َوَمْن َيْكف ْر بِاللَّ 
 . [136: نساءال]

 نامـوط  اإليشر
عناه االعتقاد اجلازم بأن اهلل رب كل شيء ومليكه وخالقه ، وأنه كما خلق م -: يمان باهلل عز وجلاإل.  1

حياهتم ، وأنه وحده املستحق أن يفرد بالعبادة من م اخللق لوحده فهو الوحيد صاحب احلق لوضع قانون ينظ
خضوع ، وأنه املتصف بصفات الكمال كلها املنزه عن كل نقص من صالة وصوم ودعاء ورجاء وخوف وذل و 

 .يس كمثله شيء وهو السميع العليمل صفات املخلوقني
من نور ، وأهم كما وصفهم ني و التصديق اجلازم بأن هلل مالئكة موجودين خملوقه -: يمان بالمالئكةاإل .2

وأهم ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ، وأهم  اد مكرمون ، يسبحون الليل والنهار ال يفرتون ،بع: اهلل 
قائمون بوظائفهم اليت أمرهم اهلل بالقيام هبا ، وأهم خملوقات نورانية ليس هلا جسم مادي يدرك باحلواس اإلنسانية 

 إناثا.كالبشر فال يأكلون وال يشربون وال ينامون وال يتزاوجون ، وأهم ليسوا ذكوراً وال وا  ، وأهم ليس
وما ورد ، ا ورد تعيني امسه يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة ]كجربيل وميكال وإسرافيل ورضوان ومالك [ فم

تفصيل ، وأما البقية فيجب اليني نوعه املخصوص كحملة العرش واحلفظة والكتبة فيجب اإلميان هبم على تع
  هو .اإلميان هبم إيمااًل واهلل أعلم بعددهم ال حيصي عددهم إال

و أن نؤمن بالكتب اليت أنزهلا اهلل على أنبيائه ورسله ، ومن هذه الكتب ما مس اه ه -: يمان بكتب اهللاإل. 3
جل منها ] التوراة واإلجنيل والزبور والصحف و  اهلل لنا يف القرآن الكرمي ومنها ما مل يسم ، والذي أخربنا اهلل به عز

ما الكتب األخرى اليت نزلت على سائر الرسل فلم خيربنا اهلل تعاىل عن اليت أنزهلا على إبراهيم وموسى [ ، وأ
كما جيب أن نؤمن أن يميع الكتب اليت   ، أمسائها وإمنا أخربنا سبحانه أن لكل نيب أرسله اهلل رسالة بلغها قومه

، وأن ما نسب إليها مما  ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته يف هلل نزلت باحلق والنور واهلدى وتوحيد اهلل ا أنزهلا
خيالف ذلك إمنا هو من حتريف البشر وصنيعهم ، ونؤمن أن يميع الكتب ما عدا القرآن قد حر فت ، أما القرآن 

وأن القرآن الكرمي هو آخر كتاب نزل من عند اهلل ، الكرمي فقد حفظه اهلل تعاىل من التبديل والتحريف والتغيري 
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ون حتريف وال تبديل وال تغيري ، وأنه قد أنزل جلميع اإلنس واجلن ، وأنه جيب وأن حكمه باق إىل يوم القيامة د
 اتباع أمره واجتناب هيه وتصديق خربه وحتكيمه يف كل كبرية وصغرية .

عليها التحريف هو التصديق أها من عند اهلل يف أساسها وليس يف أ إلميان بالكتب اليت نزلت قبل القرآن وطر اف
التحريف ، فوضعها احلايل ال نؤمن بشيء من حمتوياته أنه من عند اهلل إال مبا ذكره القرآن  وضعها احلايل بعد

 . والرسول 
 
يف معاشهم ومعادهم ق و التصديق اجلازم بأن هلل تعاىل رسال أرسلهم إلرشاد اخلله -: يمان برسل اهللاإل -4

لى التفصيل ، واإلميان يملة بأن هلل رساًل ع  ، فيجب علينا اإلميان مبن مسى اهلل منهم يف كتابه وسنة رسوله
 وأنبياء غريهم ال حيصي عددهم إال اهلل وال يعلم أمساءهم إال هو جل وعال .

ا يكون مم يف كتابه وأخرب به رسوله جل و اإلميان بكل ما أخرب به اهلل عز و ه -: يمان باليوم اآلخراإل -5
ط والشفاعة ار صلبعث واحلشر والصحف واحلساب وامليزان واحلوض والبعد املوت من فتنة القرب وعذابه ونعيمه وا

 واجلنة والنار وما أعد  اهلل تعاىل ألهلها يميعاً .
       -: إليمان بقضاء اهلل وقدره خيره وشره من اهللا. 6
 -ذا آمن هبذه األشياء األربعة :إ الإ العبد إميانه بالقضاء والقدرمن  يقبل اهلل الو 

 بعلم اهلل القدمي األزيل وأنه علم بأعمال العباد قبل أن يعملوها وكتبه يف اللوح احملفوظ . مياناإل -1
إلميان بأن ما شاء اهلل كان و ما مل يشأ مل يكن وأن ما يف السماوات واألرض من حركة وال سكون إال ا -2

 يئة اهلل تعاىل .شمب
ميان بأن اهلل تعاىل أوجد يميع اخللق ، وأنه خالق كل شيء مبا يف ذلك أفعال العباد ، وأن كل ما سواه إلا -3

 خملوق ، وأن ما يف الكون بتقدير اهلل وإجياده .
 إلميان بأن ما أصاب العبد مل يكن ليخطئه ، وما أخطأه مل يكن ليصيبه .ا -4
 
 .[49: قمرال]  ْقَناه  ِبَقَدرٍ لَّ َشْيٍء َخلَ ك    نَّاإِ   :-  ول اهلل يق

ض حق أفعال العباد كلها ولكن ألن اإلنسان هو الذي يفعل ومبلخيكل شيء بقضاء اهلل وقدره . إن اهلل إن  
 ياره وإرادته ، فننه حياسب على فعله فنن كان خرياً فخري وإن كان شر فشر .تخا

 يار .الختواحلق من الباطل وأعطاه حرية ا شر،اللق يف اإلنسان قابلية معرفة اخلري من خ اهلل ن إ
 .[3: نساناإل]   نَّا َهَديْ َناه  السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكف ورًاإِ   -قال عز وجل :ف
لكفر ومل يأمر به وإمنا هى ه ادابعولكن اهلل ال يرضى ل،  اهلل وإرادتهة كل شيء حيصل يف ملك اهلل مبشيئن  إ

 نه .ع ورضي عنه وأمر باإلميان
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علمه ال يتغري وال يتبدل ، فهو عامل بكل شيء عامل ، ف حصل يف األرضسيصل و كل ما حلم  ع اهلل ن إ
به مىت يكون وكيف يكون قبل أن يكون . فليس يف علم اهلل ماض وال حاضر وال مستقبل كل شيء علمه عنده 

و يكفر وهل ميوت على اإلميان أو أ يؤمن خيلقه ، هل نأ، فهو يعلم باإلنسان قبل أن خيلقه كيف يكون بعد 
 تتغري وسوف تتحقق كما كتبت ، ولكن  ه الالكفر . فنذا كتب اهلل علمه هذا يف كتابه احملفوظ فنن كتابته هذ

عطى للعبد حرية أ كفر ، فنن اهلل لو اأكتابة اهلل يف اللوح احملفوظ ال تعين أنه قد أجرب العبد على اإلميان 
إلميان أو الكفر مبحض ا تارخي ر ، وهلذا حياسبه على اختياره فيجازيه أو يكافئه ، فالعبدكفأو اليار اإلميان تخا

 ال هذاف فعال العباد منذ خلقهم إىل مماهتم قبل خلقهم وقبل فعلهمأ ابة اهلل كتا  مأ. إرادته اليت أعطاها اهلل له 
يف علمه جديد ، فليس يف علم اهلل ماض س ء ولييعين إجبارهم على هذه األفعال ، وإمنا ألن اهلل يعلم كل شي

علم انكشاف ليس علم إجبار ، وكتابته يف اللوح احملفوظ كتابة علم ال كتابة  هللوال حاضر وال مستقبل  فعلم ا
 إجبار .

ا هي م بيان، و   لبس فيه وال مواربة وال حتريفال ميان واإلسالم الذي يريده اهلل بشكل واضحإلا عد بيانب
مة لذلك ، ننتقل إىل موضوع آخر مهم جدًا مثل الذي سبقه وهو كيف حيافظ املؤمن على هذا ز ط الالالشرو 

 هلل وهو مؤمن مسلم.ى ااإلميان واإلسالم حىت يلق
 
 -ني اهلل لنا الغاية من خلقنا ، فيقول جل  وعال :بي
  ََما َخَلْقت  اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإال لِيَ ْعب د ونِ و  [56: ذارياتال]. 
 لنا أن الغاية من خلق اجلن واإلنس هي لعبادة اهلل وحده ال شريك له . هذه اآلية تبني  ن إ

 ؟ عبادة التي يريدها اهلل مّنا وخلقنا ألجلهااله هذا هي فم
 و الذل واخلضوع والطاعة .: ه معنى اللغوي لكلمة العبادةالإن 

نة والظاهرة طابواألعمال الال يرضاه وأمر به من األقو هو اسم جامع لكل ما حيبه اهلل و : فمعنى الشرعي الما أو 
        . 

بادة  وما هو ليس بعبادة ، وإمنا حد د لنا ذلك وبي نه يف كتابه وسنة و ع يرتك لنا تعيني ما همل إن اهلل 
 . رسوله 
 
فنذا صرفنا عبادة من ،  ئاً شي هبك ر ش نالو ما بي نه اهلل لنا بأنه عبادة جيب علينا أن ال نفعله إال هلل وحده ن إ

 دات لغري اهلل فقد عبدنا غريه وأشركنا به .باالع
 .[36: نساءال]  …اْعب د وا اللََّه َوال ت ْشرِك وا بِِه َشْيًئا وَ   -ول اهلل عز وجل :قي
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رية كانت بة كيأمرنا يف هذه اآلية الكرمية أن ال نعبد إال اهلل وأن ال نصرف أي نوع من أنواع العباد اهلل ن إ
شرك باهلل حيبط العمل وخيرج من امللة ، وإن مل يتب العبد منه ومات على ذلك فلن ا أو صغرية لغري اهلل ، ألن هذ

 يغفر اهلل له وكان مصريه النار خالداً فيها أبداً .
 
لَِّه الَك ِلَمْن َيَشاء  َوَمْن ي ْشِرْك بِ نَّ اللََّه ال يَ ْغِفر  َأْن ي ْشَرَك بِِه َويَ ْغِفر  َما د وَن َذلِ إِ  -وعال : لجول اهلل قي

 .[116: نساءال]  فَ َقْد َضلَّ َضالال بَِعيًدا
  ارٍ نَّه  َمْن ي ْشِرْك بِاللَِّه فَ َقْد َحرََّم اللَّه  َعَلْيِه اْلَجنََّة َوَمْأَواه  النَّار  َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأنصَ إِ -ال أيضًا :قو 

 .[72: ائدةامل]
ه ْم َما َكان وا يَ ْعَمل ونَ  نْ ِدي ِبِه َمْن َيَشاء  مِ ى اللَِّه يَ هْ ِلَك ه دَ ذَ  -ل أيضًا :اقو   ِعَباِدِه َوَلْو َأْشرَك وا َلَحِبَط َعن ْ
 [88: نعاماأل]. 

اْلك ْفِر أ ْولَِئَك َحِبَطْت ا َكاَن ِلْلم ْشرِِكيَن َأْن يَ ْعم ر وا َمَساِجَد اللَِّه َشاِهِديَن َعَلى َأنف ِسِهْم بِ مَ  -ال أيضًا :قو 
 .[17: توبةال]  ونَ َأْعَمال ه ْم َوِفي النَّاِر ه ْم َخاِلد  

َر اللَِّه تَْأم ر ونِّي َأْعب د  َأي َُّها اْلَجاِهل ونَ ْل َأفَ غَ ق   -ال أيضًا :قو  يَن ِمْن قَ ْبِلَك ذِ  َلَقْد أ وِحَي ِإلَْيَك َوِإَلى الَّ وَ   ي ْ
 .[65-64: زمرال] ْلَخاِسرِيناَبَطنَّ َعَمل َك َولََتك وَننَّ ِمْن حْ لَيَ لَِئْن َأْشرَْكَت 

 
ي هذه اآليات الكرام والذي يحبط العمل ، والذي إذا مات العبد عليه لن ف هو الشرك الذي ذكرما 

 يغفر اهلل له ، وكان مصيره نار جهنم خالداً فيها أبداً ؟
 
به ، ألننا إذا لم نعرفه المعرفة التامة فاحتمال وقوعنا به وارد هو هذا الشرك ؟ وكيف نعرفه حتى نتجنا م

 ال نقع فيه وتحبط أعمالنا ، وحتى نلقى اهلل مؤمنين ومسلمين ؟ى في كل لحظة ، فيجب علينا معرفته حت
 و صرف إحدى العبادات اليت بي نها اهلل لنا يف الكتاب والسنة إىل غري اهلل دونه أو معه .ه شرك :ال
 
لبيان الشايف الذي ال يسع أحد اجلهل به وال يعذر بعدم ا ني  لنا الشرك يف كتابه وسنة نبيه ب  اهللن إ
 . ه من بلغه كتاب اهلل وسنة نبيه فتمعر 

 
 .[106: سفيو ]  َما ي  ْؤِمن  َأْكثَ ر ه ْم بِاللَِّه ِإال َوه ْم م ْشرِك ونَ وَ  -ول اهلل عز وجل :قي
اآلية الكرمية أن اإلميان الذي يشاركه الشرك ال يقبله اهلل وأن أكثر الناس إمياهم خملوط نا يف هذه ل ني  اهلل بي

ألن كثرة املشركني ال تربر الشرك وال تغفره ، وأن من  ، ومع ذلك ليس هلم معذرة بذلك،  بنوع من أنواع الشرك



 16 المسلم الحق 

هما ادعى م مى مؤمنًا وال مسلماً خلط إميانه بأي نوع من أنواع الشرك الذي يبطل التوحيد فهو مشرك ، ال يس
 رك .لش يقبل إال الدين اخلالص من أي نوع من أنواع اال اإلميان واإلسالم . إن اهلل 

 
َمْن ي ْسِلْم َوْجَهه  ِإَلى اللَِّه َوه َو م ْحِسٌن فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلع ْرَوِة اْلو ثْ َقى َوِإَلى اللَِّه وَ  -ول اهلل عز وجل :قي
 .[22: مانلق] ِِ ة  األ م ورَعاِقبَ 
انت أو ك  برية، كادة من العبادات أي عبن الشرك مل يصرف ل ما: خ  اآلية أييف ( ه َو م ْحِسنٌ وَ  عىن )مو 

 صغرية إىل غري اهلل دونه أو معه .
 م معىن العبادة بشكل واضح كما يريدها اهلل لنضرب بعض األمثلة :هفت ىتح
يبون بأها الصالة والصوم والزكاة واحلج ومما يشاهبها ، جي م ما هي العبادة ؟ند سؤاهلع ليوما أكثر الناسن إ

ربنا أن هناك خي هلل فقد أشرك باهلل تعاىل ، ولكن اهلل ا لعبادات إىل غريا ذهه ويعرفون أن من صرف إحدى
 عرفوها .عبادة من العبادات ال تقل عن الصالة والصوم والزكاة واحلج ، ولكن كثرياً من الناس ال ي

اِس ال نَّ  َر الث َ  ْ نَّ َأككِ  م  َولين  اْلَقيِّ دِّ  َذِلَك ال ه  ا د وا ِإال ِإيَّ ب   ْن اْلح ْكم  ِإال ِللَِّه َأَمَر َأال تَ عْ إِ   -قول تعاىل :يف
 [40: سفيو ]  يَ ْعَلم ونَ 

يس ألحد ل صغريها وكبريهاجماالت احلياة كل ها يف  الناس نيب هذه اآلية الكرمية تبني  لنا أن حق احلكمن إ
أي  تعاىل ، وأن إعطاء هذا احلق هلل وحده هو عبادة له ، وأن إعطاء هذا احلق أو جزء منه ولو قلياًل إىل هللاسوى 

رج صاحبه من اإلسالم ويبطل عمله. وإن مل يتب منه فمصريه نار جهنم خالداً فيها خي كربأ خملوق هو شرك باهلل
 أبداً.

اآلية الكرمية أن كثريًا من الناس ال يعرفون أن قضية توحيد اهلل يف احلكم وعدم قبول غري  ا تبني  لنا هذهكم
 ن دون اهلل.ه م، وأن من أعطى حق احلكم لغري اهلل فقد عبدج حكمه هي عبادة مثل الصالة والصيام والزكاة واحل

يه حق احلكم فقط هلل وحده يف كل  بني  لنا كذلك أن الدين القي م الذي يقبله اهلل هو الدين الذي يكون فوت
ين  اْلَقيِّمذَ  كبرية وصغرية   .    ِلَك الدِّ

ذا ي هستحق العبادة ، فنذا أعطي لذيا وحدهنه يكون إال ملن يتصف بصفات األلوهية أل ال حق احلكمن إ
َمَر َأالَّ أَ ه فيقول ري ـغ دـأمرنا أن ال نعبي احلق إىل غريه أو معه فقد أشرك به وعبد غريه وخولف أمره ، فاهلل 

 .تَ ْعب د وا ِإالَّ ِإيَّاه  
دون اهلل ، ولو مل يقل له ن ن من أعطى حق احلكم واحلاكمية لغري اهلل دونه أو معه فننه قد نصبه إهلًا له مإ

 صراحة أنت إهلي ، فبمجرد إعطائه هذا احلق ولو يف جزء بسيط فقد عبده .
د غريه ، ولكن أكثرهم ال بوع شرك بهأ ى أو صام أو حج لغري اهلل فقدن الناس يعرفون أن من صل  م كثرياً ن  إ

يبني  اهلل لنا هذا احلقيقة يف قوله تعاىل ا د غريه ، هلذبوع شرك بهأ يعرفون أن من أعطى حق احلكم لغري اهلل فقد
:-  ََلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يَ ْعَلم ونو َِ  ،شرك بهو   اهلل هو عبادة لغريهأي ال يعلمون أن إعطاء حق احلكم لغري 
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هو م ثل الصالة والصوم واحلج لغريه . وكوهم ال يعلمون ذلك ال جيعلهم على هذا الدين القي م ، ألن الدين القي  م
ين  اْلَقيِّم  ذَ  -ه تعاىل :لو ـو معىن قا هالدين الذي يكون فيه احلكم يميعه كبريه وصغريه هلل وحده ، هذ  ِلَك الدِّ

. 
 

 مسألة ال بد  من التطرق هلا وهي مسألة الدميقراطية واألحزاب السياسية . ناكوه
عن طريق إقامة حزب سياسي يدخل ن اك أناس يد عون أهم يريدون إعادة حتكيم الشريعة اإلسالمية ، ولكنه

ري قوانني البالد عند جناحه يف االنتخابات سيقوم بتغيو  لربملانية على أساس النظام الدميقراطي الكافرا االنتخابات
ىل قوانني إسالمية ، وهبذه الطريقة يتم حتكيم الشريعة اإلسالمية وبدون هدر لدماء إ افرةك  من قوانني غري إسالمية

 يد عون .ما املسلمني ك
حزبًا سياسيًا تابعًا لقوانني الكفر يف دولة دميوقراطية ال حتكم باإلسالم ، س سؤ من يد عي أنه جيوز له أن ين إ
ني الكفر ناو قع لجود تابو م اسييس ًا أن عمله هذا خلدمة اإلسالم واملسلمني ، أو أن ينضم إىل حزبمد عي

ننه ٍء فيشا إن دل  على هذله وعمله ن قو ا يد عي ، إكم  املسلمنيو  للحصول على بعض املنافع ألجل اإلسالم
على أنه يعمل على هدم اإلسالم وختدير  وأ لتوحيد وجهله بِـ "ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل"بايدل  على جهله 

 أهله وخداعهم وتثبيت حكم الطاغوت .
خالص لقوانني الكفر اإلقسم باهلل على احملافظة واالحرتام و ي ن تأسيس حزب سياسي تابع لقوانني الكفرإ

لقوانني )الدستور( والطاغوت )حاكم البالد( كما حيدث يف كثري من البالد اليت تدعي اإلسالم مع تطبيقها ا
ال يطالب و  و كفر بواح ال يقوم به، ه لو كان لغاية إقامة حكم إسالميو  الوضعية وتركها كتاب اهلل ، إن ذلك

ألن تأسيس حزب يف ،  إله إال اهلل حممد رسول اهلل" عن علم وبصريةال وح د يؤمن بِـ "م سلمم بنقامته وال جييزه
ومن قبل هذه القوانني أو حكم  ،  هذه الدولة اليت ختالف اإلسالمافرة ال حتكم باإلسالم معناه قبول قواننية كدول

مية . ألن اإلسالم الهبا فقد كفر ونصب نفسه إهلاً من دون اهلل مهما ادعى أنه يريد اإلسالم وتطبيق الشريعة اإلس
ل مرحلي ألجل ال يأيت عن طريق فعل الكفر ، فالذي يطبق أحكام الكفر أو يقبلها مدعياً أن هذا القبول هو قبو 

عقيدة اإلسالمية لوا لتوحيدا اهل ال يفهمه جتطبيق الشريعة اإلسالمية ، أو ألجل خدمة اإلسالم واملسلمني إما أن
لحصول على ، ل أو أنه منتفع يريد تضليل من يريد اإلسالم وحتكيم اإلسالم،  وال يفهم كيف يتم حتكيم اإلسالم

 ل حب  الناس لإلسالم وجهلهم به .لدنيوية باستغالا املناصبو  بعض املنافع
قد خرج من اإلسالم مهما اد عى اإلميان واإلسالم وصام وصل ى وزعم أنه يريد ف و أجازه أ ن من فعل ذلكإ

ومن أي ده عن جهل أو علم فقد عبده من دون اهلل ألن هذه القضية ، قضية أن احلكم ،  إقامة الشريعة اإلسالمية
 هي من أخص  خصائص األلوهية .و  هل هبا ، فهي أساس اإلميان وأساس التوحيدجلا كلفحد مأل وزجيهلل ، ال 

كم بطريقة حي د جاء اإلسالم ليخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد وحده ، إن اإلسالم القل
 نا لتحكيم اإلسالم.ل هرسولو  غري اهلل مث تعبيدهم هلل وحده ، فهذه ليست الطريق اليت بي نها اهللل تعبيد الناس أوالً 
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 أضل  وأفسق وأجهل ممن يريد تعبيد الناس هلل وحده عن طريق تعبيدهم أواًل لغري اهلل . وال
ن احلرام ما حر مه اهلل واحلالل ما أحل ه اهلل، . إ ك لهرين بيان وحتديد حدود احلالل واحلرام هلل وحده ال شإ

من أطاعه وأعانه على ذلك ف ذلك فقد ُعِبد وُنِصب إهلاً من دون اهلل ،فمن أحل  حراماً أو حر م حالاًل مث اتُِّبع يف 
مل و ا أرهذا فمن انتخب مثل هذه األحزاب أو أي دها أو مل يكفِّ هل ومل يكفِّره ويتربأ منه فقد كفر وعبد الطاغوت ،

 قد كفر ألنه مل يكفر بالطاغوت .ف هو يعلم حبقيقة ما تفعلهو  ارهمن مل يكفِّ ر يكفِّ 
 
 :ثال آخر يوضح معىن العبادة مو 
ينِ مَ  ول اهلل عز وجل : قي  [.4: فاحتةال]  اِلِك يَ ْوِم الدِّ
 [.9:نفالاأل]  ٍف ِمْن اْلَمالِئَكِة م ْرِدِفينَ لْ ْذ َتْسَتِغيث وَن رَبَّك ْم فَاْسَتَجاَب َلك ْم َأنِّي م ِمدُّك ْم بِأَ إِ قول أيضاً: يو 
 يات أن االستغاثة وطلب العون عند الضيق واالستعانة باهلل عبادة من العباداتبني لنا يف هذه اآلي اهلل ن إ

ن دعا غري اهلل من األموات والغائبني أو رجاهم أو خافهم أو سأهلم قضاء احلاجات وتفريج الكربات وإغاثة مف
 ذلك فهو مشرك الشرك األكرب املخرج من امللة .ري اللهفات أو غ

َمْن َأَضلُّ ِممَّْن َيْدع و ِمْن د وِن اللَِّه َمْن ال َيْسَتِجيب  َله  ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوه ْم َعْن وَ  -ول اهلل جل وعال :قي
 [ .5: قافاألح]  َعائِِهْم َغاِفل ونَ د  

َفع َك َوال َيض رَُّك فَِإْن فَ َعْلَت فَِإنَّكَ  ال َتْدع  ِمْن د وِن اللَّهِ وَ  -قول أيضًا :يو    ِإًذا ِمْن الظَّاِلِمينَ  َما ال يَ ن ْ
َو َوِإْن ي رِْدَك ِبَخْيٍر َفال رَادَّ ِلَفْضِلِه ي ِصيب  بِِه َمْن َيَشاء  ِمْن ِعَباِدِه  ه  ِإْن يَْمَسْسَك اللَّه  ِبض رٍّ َفال َكاِشَف َله  ِإالوَ 

 .[107 -106: نسيو ]  لرَِّحيم  ا َوه َو اْلَغف ور  
ين  اْلَخاِلص  َوالَِّذيَن اتََّخذ وا ِمْن د ونِِه َأْولَِياَء َما نَ ْعب د ه ْم ِإال لِي  َقرِّب ونَا ِإَلى اللَِّه  ال لِلَّهِ أَ  -قول أيضًا :يو  الدِّ

نَ ه ْم ِفي َما ه ْم ِفيِه َيْخَتِلف وَن ِإنَّ اللََّه ال  .[3: زمرال]  ْهِدي َمْن ه َو َكاِذٌب َكفَّارٌ ي َ  ز ْلَفى ِإنَّ اللََّه َيْحك م  بَ ي ْ
اهلل عز  وجل ال مللك  ريهذه العبادات وغريها مما ذكر يف الكتاب والسنة هلل وحده ال يصلح منها شيء لغن إ

 ن غريمها . عمقر ب وال لنيب مرسل فضالً 
 التـََّقرُّب إىل اهللة ِنيَّ بِ لو غري اهلل و ل  أضل  وال أظلم ممن جيعل ملخلوق مربوب منها شيئًا فمن جعل منها شيئاً الو 

 فقد كفر وأشرك باهلل الشرك األكرب .
ي يكون املرء مسلماً يلزمه أن يتحقق فيه اإلسالم مبعناه الكلي الشامل وهو اخلضوع واالنقياد هلل وحده ال كول

 شريك له ظاهراً وباطناً .
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 نا يأتي السؤال كيف يدخل المرء اإلسالم ؟وه
 إله إال اهلل ن الوتبدأ بشهادة أ،  ورمسها لنا رسول اهلل   بالكيفية اليت حدَّدهاإال يدخل إنسان اإلسالم وال

مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل فإن قالوها أ ) -: وأن حممدًا رسول اهلل كما جاء يف قوله 
 .(1)  عصموا مني دمائهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهلل (

 . (2) ( ال اهلل وأن محمداً رسول اهلل حرم اهلل عليه النارشهد أن ال إله إمن  ) -قول أيضاً :يو 
يت لا ي الكلمة اليت يتوقف عليها سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ، وهي الكلمةه إله إال اهللال ن كلمة إ

 . تشكل أساس دعوة الرسل مبا فيهم رسولنا 
 ْن َرس وٍل ِإال ن وِحي ِإلَْيِه َأنَّه  ال ِإَلَه ِإال َأنَا فَاْعب د ونِ ْن قَ ْبِلَك مِ مِ  َما َأْرَسْلَناوَ  -ول اهلل جل  وعال :قي

 [25: نبياءاأل]
 
كي تقبل كلمة ال إله إال اهلل من اإلنسان وتنفعه عند اهلل ويدخل هبا اإلسالم وينجوا هبا من نار جهنم ال بد  لو 

كلمة ال تنفع قائلها ولو تلفظ هبا يف اليوم ألف لا وفر يف قائلها شروط ، وبدون حتق ق هذه الشروط فنن هذهن تتأ
 مرة.

 وط ال إله إال اهللشر
 

 العلم بمعناها . -الً :أو 
اْعَلْم َأنَّه  ال ِإَلَه ِإال اللَّه  َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِْلم ْؤِمِنيَن َواْلم ْؤِمَناِت َواللَّه  فَ  -دل  على لزوم ذلك قوله تعاىل :وي

 .[19: مدحم]  َقلََّبك ْم َوَمثْ َواك مْ ت َ يَ ْعَلم  م  
: زخرفال]  اَل َيْمِلك  الَِّذيَن َيْدع وَن ِمْن د ونِِه الشََّفاَعَة ِإالَّ َمْن َشِهَد بِاْلَحقِّ َوه ْم يَ ْعَلم ونَ وَ وله تعاىل : قو 
86]. 

 .(3) ( مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهلل دخل الجنةمن  ) -: وله قو 
  -إله إال اهلل تعني :لمة ال وك
ي أنه ال يستحق العبادة إله من أ  إله () الرباءة من كل املعبودين سوى اهلل تبارك وتعاىل وهذا معىن لا -1

 ملعبودات الباطلة .ه ااآلهلة اليت تعبد من دون اهلل تعاىل ، وكذلك الرباءة من كل الكف ار الذين يعبدون هذ
                                                 

 واه البخاري ومسلم .ر  (1)
 واه مسلم .ر  (2)
 واه مسلم .ر  (3)
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املؤمنني وحب هم ومناصرهتم و   هللاول سر  ةالال شريك له ، وكذلك مو واالة والعبودية هلل وحده ملا -2
 . واالنتماء إىل يماعتهم

 .     مبا أمر على لسان رسوله حممد هللاادة بع -3
هذا االعتقاد ال . ف اإله إال اهلل يكون قد اعتقد عقيدة ال يدري ما هي وما ماهيته ـ اللِ ن جهل هذا املعىن مف
 يئاً .ه شيفيد

 
 -مقتضاها :ب العمل -نياً :ثا
زمها قوله او ـ تنفع صاحبها مبجرد قوهلا والعلم مبعناها إال أن يعمل مبقتضاها ولال إله إال اهللال دل  على أن وي
 :- (  قال ال إله إال اهلل وكفر بما يعبد من دون اهلل حرم ماله ودمه وحسابه على اهلل عز وجلمن  )(1). 

 
عبودية وعبادته مبا أمر وبذل اجلهد ألجل حتكيم دينه يف األرض الراد اهلل بإف - :قتضى ال إله إال اهللمو 

واالبتعاد عن الشرك ، وذلك بعدم ارتكاب مكفِّر من املكفِّرات اليت خترج صاحبها من املل ة ومن دائرة اإلسالم 
 واملسلمني.

 
 -ن أمثلة هذه المكفرات المنتشرة في مجتمعات اليوم:مو 

  
 . ورسالة محمد  وجود اهلل  كارإن( 1
لسادة والزعماء والقادة واألمراء والعلماء وذلك بطاعتهم فيما حّرموه من حالل او  رؤساءلا ادةب( ع2

 وأحّلوه من حرام وشرعوه مخالفاً لشريعة اهلل ومنهجه .
 
َيَم َوَما أ ِمر وا ِإال رْ ِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن مَ َخذ وا َأْحَباَره ْم َور ْهَبانَ ه ْم َأْربَابًا ِمْن د و اتَّ  -ول اهلل عز وجل :قي
 .[31: توبةال]   رِك ونَ شْ  د وا ِإَلًها َواِحًدا ال ِإَلَه ِإال ه َو س ْبَحانَه  َعمَّا ي  ب   لِيَ عْ 

بَابًا ِمْن د وِن اللَِّه َخذ وا َأْحَباَره ْم َور ْهَبانَ ه ْم َأرْ اتَّ يقرأ هذه اآلية :  نه مسع النيب أ بن حامت  يدن ععو 
يس يحّرمون ما أحّل اهلل لأ" :  فقال له : ) إنا لسنا نعبدهم ( ، فقال الرسول ،  َيمَ رْ َواْلَمِسيَح اْبَن مَ 

 . (2) " لك عبادتهمفت"  -: فقال  ، فقال : بلى" ، يحّلون ما حّرم اهلل فتحّلونه ه و فتحّرمون
   

                                                 
 . اه مسلمو ر  (1)
 ه .اه أحمد والترمذي وحسنو ر  (2)
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 لّدين والمّلة ، وكذلك االستهزاء باهلل وبآياته ورسله وكتبه .او  اهلل تعالى والرسول  سبّ ( 3
ْحَذر  اْلم َناِفق وَن َأْن ت  نَ زََّل َعَلْيِهْم س ورٌَة ت  َنبِّئ  ه ْم ِبَما ِفي ق  ل وِبِهْم ق ْل اْستَ ْهزِئ وا ِإنَّ يَ  -اهلل عز وجل :يقول 

ِه َوآيَاتِِه َوَرس وِلِه ك نت ْم لَيَ ق ول نَّ ِإنََّما ك نَّا َنخ وض  َونَ ْلَعب  ق ْل َأبِاللَّ  لَِئْن َسأَْلتَ ه مْ وَ   اللََّه م ْخِرٌج َما َتْحَذر ونَ 
 م ْجرِِمينَ تَ ْعَتِذر وا َقْد َكَفْرت ْم بَ ْعَد ِإيَماِنك ْم ِإْن نَ ْعف  َعْن طَائَِفٍة ِمْنك ْم ن  َعذِّْب طَائَِفًة بِأَن َّه ْم َكان وا  ال  َتْستَ ْهزِئ ونَ 


 [.66-64 :توبةال] 

 تبارك وتعاىل مثل قوانني احملاكم هللوهو كل قانون وشريعة غري قانون وشريعة اتحاكم إلى الطاغوت: ال( 4
 املعاصرة واألعراف اجلاهلية .

نَ ه ْم ث مَّ ال َيجِ فَ  -ول اهلل جل وعال :يق د وا ِفي َأنف ِسِهْم ال َورَبَِّك ال ي  ْؤِمن وَن َحتَّى ي َحكِّم وَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ
 [.65 :نساءال]  َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوي َسلِّم وا َتْسِليًما

 
َلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن يَ ْزع م وَن َأن َّه ْم آَمن وا ِبَما أ نِزَل ِإلَْيَك َوَما أ نِزَل ِمْن قَ ْبِلَك ي رِيد وَن َأْن أَ  -عاىل :ت ولهقو 

 [.60 :لنساءا]  ايدً وِت َوَقْد أ ِمر وا َأْن َيْكف ر وا بِِه َوي رِيد  الشَّْيطَان  َأْن ي ِضلَّه ْم َضالال بَعِ يَ َتَحاَكم وا ِإَلى الطَّاغ  
 
 حكم بغير ما أنزل اهلل .ال( 5
 [.44 :ملائدةا]  َمْن َلْم َيْحك ْم ِبَما َأنَزَل اللَّه  فَأ ْولَِئَك ه ْم اْلَكاِفر ونَ وَ  -ول اهلل عز وجل :يق
 
 سحر تعّلمه وتعليمه والعمل به أو الرضا به وتصديقه .ال( 6
ل و الشََّياِطين  َعَلى م  وَ  -ول اهلل تعاىل :يق ِك س َلْيَماَن َوَما َكَفَر س َلْيَمان  َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفر وا لْ ات َّبَ ع وا َما تَ ت ْ

َلَكْيِن بَِباِبَل َهار وَت َوَمار وَت َوَما ي  َعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى يَ ق وال ِإنََّما ي  َعلِّم وَن النَّاَس السِّْحَر َوَما أ نِزَل َعَلى اْلمَ 
َنٌة َفال َتْكف ْر  ه َما َما ي  َفرِّق وَن ِبِه بَ ْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ه ْم ِبَضارِّيَن بِِه ِمْن َأَحٍد ِإال بِِإذْ ف َ َنْحن  ِفت ْ ِن َيتَ َعلَّم وَن ِمن ْ

ٍق َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه للَِّه َويَ تَ َعلَّم وَن َما َيض رُّه ْم َوال يَنَفع ه ْم َوَلَقْد َعِلم وا َلَمْن اْشتَ َراه  َما َله  ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخالا
 [.102: بقرةال]  َأنف َسه ْم َلْو َكان وا يَ ْعَلم ونَ 

 
واالنتماء إلى  ن المسلمين وأرضهمم تمكينهمو  لى باطلهمع كافرين وحّبهم وتأييدهملا االةمو ( 7

 أحزابهم وجماعاتهم ومنظماتهم العلمانية والوطنية والقومية والشيوعية وغيرها .
للَِّه تَِّخْذ اْلم ْؤِمن وَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن د وِن اْلم ْؤِمِنيَن َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمْن اال ي َ  -ول اهلل تعاىل :يق

ه ْم ت  َقاًة َوي َحذِّر ك ْم اللَّه  نَ ْفَسه  َوِإَلى اللَِّه اْلَمِصير    [.28: ل عمرانآ]  ِفي َشْيٍء ِإال َأْن تَ ت َّق وا ِمن ْ
 



 22 المسلم الحق 

يد وَن َأْن ي َُّها الَِّذيَن آَمن وا ال تَ تَِّخذ وا اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن د وِن اْلم ْؤِمِنيَن َأت رِ أَ ا يَ  -قول جل  وعال :يو 
 [144: لنساءا]  َتْجَعل وا ِللَِّه َعَلْيك ْم س ْلطَانًا م ِبيًنا

 
ِقيم وَن الصَّالَة َوي  ْؤت وَن الزََّكاَة َوه ْم ي  نََّما َولِيُّك ْم اللَّه  َوَرس ول ه  َوالَِّذيَن آَمن وا الَِّذيَن إِ  -قول جل  وعال :يو 

ا َأي َُّها الَِّذيَن آَمن وا ال يَ   َه َوَرس وَله  َوالَِّذيَن آَمن وا فَِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ه ْم اْلَغالِب ونَ َمْن يَ تَ َولَّ اللَّ وَ   رَاِكع ونَ 
ق وا اللََّه ِإْن  ِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلك ْم َواْلك فَّاَر َأْولَِياَء َوات َّ لْ ا أ وت وا ِمْن الَِّذينَ ا تَ تَِّخذ وا الَِّذيَن اتََّخذ وا ِديَنك ْم ه ز ًوا َوَلِعبً 

 [.57-55: ائدةامل]  ك نت ْم م ْؤِمِنينَ 
 
ذا ارتكب اإلنسان مكفرًا واحدًا من هذه املكفِّرات وغريها ، خرج من اإلسالم ولو قال ال إله إال اهلل يف نف

 أن لركعات وصام األيام الطوال وجاهد ، إىل غري ذلك من أنواع الطاعات إالا اليوم آالف املرات وصل ى مئات
 يتوب ويتربأ مما كفر به .

 
  -: قولن يادة لتوضيح معنى ال إله إال اهللوز 

عىن ال إله إال اهلل ليس أنه ال يوجد إله غري اهلل وإمنا معناه أن هناك آهلة غري اهلل تعبد بغري حق جيب رد ها إن م
لو مل يقل له "أنت إهلي" ، إذاً فمن ختذه إهلاً و ا صرف إحدى العبادات لكائن من كان غري اهلل فننه قدن ، ألنه م

 د  يميع اآلهلة اليت تعبد بغري حق من دون اهلل ورفض عبادهتا .ر  ننه قد( فإلهال قال )
 
بد  أن يعرف من وما  الفي يقآلهلة اليت تعبد من دون اهلل باملعىن احلقا يتربأ منو  ىت يستطيع اإلنسان أن يرد  حو 

عين املعبود ، ( ت هإللو ادعى ذلك . فكلمة ) و  يتربأ منهاو  يستطيع أن يرد ها فبدون معرفتها ال ، هي هذه اآلهلة
 . هلاً إوُنِصَب  من دون اهلل أو معه ِبدَ عُ  رف له أي نوع من أنواع العبادة فقدص فمن

  -توضيح ذلك نضرب مثااًل على ذلك :ول
 ع علمه حبرمتهم رب اخلمر أو يسمح ببيعهر م اخلمر حترمياً قطعياً فنذا أصدر حاكم قانوناً يبيح شح اهلل إن 

مهما ادعى أنه مسلم  ، ب نفسه إهلًا من دون اهللنصلك بذفقد جاوز حد ه بأن أحل  حرامًا حر مه اهلل تعاىل و ، 
، فمن أطاعه أو أعانه يف هذه  برَ احيَُ و  يترب أ منهر و َكفَّ وصام وصل ى وحج  ، فقد أصبح طاغوتًا جيب أن يرد  ويُ 

 لو مل يقل له "أنت إهلي" صراحة .و  قد عبده من دون اهلل واختذه إهلاً ف يترب أ منهو  يكفِّرهمل  أو القوانني
صام وصل ى وحج  ، و  للساناب(  إله إال اهللال هما قال ) ( م إلهال من فعل ذلك مل يتحقق فيه معىن )  ن  إ

ميع معانيها ( جب إلهال  حيق ق يف حياته معىن ) مسلماً اإلسالم الذي يرضاه اهلل ما ملن وزعم أنه مسلم فنن ه ال يكو 
. 
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ال يكفي تكفري . ف يترب أ منهم ومن معبوديهمو  وتكفري من مل يكفِّر الطواغيت د  ر (  هلإال  يدخل يف معىن )و 
 ي هبم .رضالطواغيت ورد هم فال بد أن يضاف إىل ذلك تكفري ورد  من مل يكفِّرهم أو أعاهم أو 

إله إال اهلل يف زماننا احلاضر كلمة ال تفيد شيئًا سوى بعض الكلمات اليت ترد د على د أصبحت كلمة ال قل
ن تكاليف ملن شهد هبا جيب عليه تطبيقها يف حياته ، م مِّلهحت تواها احلقيقي وماوحم عناهام اللسان ، دون معرفة

تطبيقها يف جماالت احلياة كل ها ال  معرفة معناها ولكن دون، أو وبدون ذلك فنن جمر د تلف ظها دون معرفة معناها 
 تفيد شيئاً وال حتقق إسالماً وال إمياناً .

لى ألسنة ماليني ( ع  إله إال اهلل محمد رسول اهلل)اله كلمة ذهفا هو احلاصل يف زماننا ، هذاألسف ع وم
تلفظ هبا يف كل لطواغيت يسمحون بالا ك كل ه فننلذ ات ، وأعجب منر  رات املعشالناس يكر روها يف اليوم 

مكان ، حىت أهم يتلف ظون هبا هم أنفسهم وحىت أهم يعطون معاشات للمؤذنني واألئمة الذين يتلفظون هبا 
 ويعلنوها على املآذن واملنابر .

ض حتاذا يفعل الطواغيت ذلك مع أنهم يعلمون أن هذه الكلمة في معناها الحقيقي حرب عليهم و مل
 هم ومحاربتهم ؟ير على تكف

السبب هو أن الطواغيت يعلمون أن هذه الكلمة أصبحت ال تفيد شيئًا عند الناس ، سوى كلمة ترتد د  نإ
 على اللسان دون معرفة معانيها ومقتضياهتا ودون الس عي إىل العمل هبا كما يريده اهلل .

 -ثبات وتوضيح ذلك نضرب مثاالً :إلو 
ل  حرامه وحر م حفأ شرَّع مع اهلل أو دونهر من ين أرد  وأكفِّ ذنة ، وقال : "إئو صعد أحد على املنرب أو على املل

من أعانه أو أطاعه يف ذلك أو ، و  ن ه قد أعلن نفسه إهلاً من دون اهللأل أترب أ منهو ،  م بغري ما أنزل اهللوحك حالله
له إال اهلل وصام وصل ى إ قد كفر مثله ولو شهد أنه الف قدر استطاعتهب يسعى إلزالتهو  يترب أ منهو  مل يرده ويكفِّره

 وحج  وزعم أنه مسلم ".
اهيك أن يعطوا له ن يسمح الطواغيت لهذا اإلنسان أن يقول هذه الكلمات على المآذن أو المنابرل ه    

 ؟معاشاً 
لطبع ال فنن  من يقول هذه الكلمات سواء على املنابر أو على املآذن أو يف أي مكان آخر فنن مصريه القتل با

هو يف نظر الطواغيت عنصر ف  قلبهيف النفي . حىت أنه من مل يعلن ذلك صراحة ولكن اعتقد ذلكو أأو احلبس 
وأن بدون هذا ( ،  إله إال اهللال إرهايب غري صاحل ، مع أن  هذا القول الذي قاله هو ما تفيده وما تأمر به كلمة ) 

 قائلها ولو كرَّرها يف اليوم آالف املرات.ع نف ت( ال إله إال اهللال املعىن والعمل هبذا املعىن فنن كلمة ) 
واء كانوا س كف ارال بد  له من الرباءة من كل ال نسان ويصبح هبا مسلماً إلا(  إله إال اهللال ىت تنفع كلمة ) حو 

 أحياء أم أمواتاً .
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من ء اجزم مبا لتا( و  إله إال اهللال لرباءة من الكف ار تعين كراهيتهم وبغضهم وعدم حمبتهم ، فلو قال إنسان ) او 
ن املنكر إىل غري ذلك من أمور الدين ولكن ه مل ع دين اهلل من صالة وصوم وزكاة وحج وجهاد وأمر باملعروف وهى

 . يبغض الكفار وأحب هم ولو واحداً منهم ولو كان أقرب الناس إليه فقد كفر
ة منهم وفاصلهم يف حياته اءظهر الرب  حيكم على إنسان جامع املشركني وسكن معهم باإلسالم إال إذا أالف

 املفاصلة التامة ومل يرض الكفر والضالل الذي هم فيه .
ِممَّا ْد َكاَنْت َلك ْم أ ْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإبْ َراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعه  ِإْذ قَال وا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا ب  َرَءاؤ  ِمْنك ْم وَ قَ ل تعاىل : اق

نَ َنافَ اللَِّه كَ  تَ ْعب د وَن ِمْن د ونِ  َنك ْم اْلَعَداَوة  َواْلبَ ْغَضاء  َأبًَدا َحتَّى ت  ْؤِمن وا بِاللَِّه َوْحَده  وَ  ْرنَا ِبك ْم َوبََدا بَ ي ْ  ...بَ ي ْ
 .[4: متحنةامل]

من معه من املؤمنني ، فنهم آمنوا باهلل وحده و   هذه اآلية الكرمية يأمرنا أن نقتدي بنبراهيم يف اهلل ن إ
ىت ح الرباءة منهمو  اغيت ، وأعلنوا أن هؤالء كل هم كف ار جيب عداوهتم وبغضهمطو وا الطواغيت ومن عبد الورد  

م قد كفَّ موك،  يؤمنوا باهلل وحده ا وأبغضوا وعادوا من عبد رو ا الطواغيت وأبغضوهم فنهم يف نفس الوقت كفَّ رو ا أه 
 الطواغيت .

ن ما ينقضها فهو ع قتضاها مبتعداً مب مالً عناها عامل هذه الكلمة عارفاً ا هو معىن ال إله إال اهلل ، فمن قال ذه
 .املسلم احلق عند اهلل 

َتِجد  قَ ْوًما ي  ْؤِمن وَن بِاللَِّه ال قول عز من قائل : ، فيات املؤمننيفص وعال لنا يف آية أخرى جل   اهللوض ح يو 
ه ْم َأْو َأبْ َناَءه ْم َأْو ِإْخَوانَ ه ْم َأْو َعِشيَرتَ ه ْم أ ْولَِئَك  ءَ َرس وَله  َوَلْو َكان وا آبَاَواْليَ ْوِم اآلِخِر ي  َوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه وَ 

ضي اهلل ر  ِلِديَن ِفيَهاَكَتَب ِفي ق  ل وِبِهْم اإِليَماَن َوأَيََّده ْم ِبر وٍح ِمْنه  َوي ْدِخل ه ْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنْ َهار  َخا
 .[22: ادلةاجمل]   ْزب  اللَِّه َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ه ْم اْلم ْفِلح ونَ حِ  َوَرض وا َعْنه  أ ْولَِئكَ ْم عنه

وضِّح اهلل لنا أن من أحب  الكف ار وواالهم ولو كانوا أقرب أقربائه ، فنن هذا الشخص ي لكرميةا هذه اآلية يف
 د عاء باطل .ا اإلسالمو  مع فعله ذلك يكون اد عاؤه اإلميان

 هو مثله ولو اد عى أنه غري راض بذلك . ف ن جالس من يستهزأ ويكفر باهلل ورسولهمف
َقْد نَ زََّل َعَلْيك ْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسِمْعت ْم آيَاِت اللَِّه ي ْكَفر  ِبَها َوي ْستَ ْهَزأ  ِبَها َفال وَ قول اهلل جل وعال : ي 

ل ه ْم ِإنَّ اللََّه َجاِمع  اْلم َناِفِقيَن َواْلَكاِفرِيَن ِفي َجَهنََّم ث ْ ى َيخ وض وا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه ِإنَّك ْم ِإًذا مِ تَ ْقع د وا َمَعه ْم َحتَّ 
 .[140: لنساءا]  َجِميًعا
 .  (1)( ال يأكل طعامك إال تقي و  تصاحب إال مؤمناً ال  ):  ابن مسعود قال : قال رسول اهلل ن ع
 .( 2)(  شر المرء مع من أحبيح ):   قول أيضاً يو 

                                                 
 .ي صحيحه اه ابن حبان فو ر  (1)
 بسند صحيح .ني اه الطبراو ر  (2)
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(  ل الدين إال الحّب في اهلل والبغض في اهللوه : ) ل رسول اهلل قاقالت : ا ضي اهلل عنهر  عائشةن ع
(1)  

أحّب في اهلل وأبغض في اهلل وعادى في اهلل ووالى في اهلل من  قال : )ما ضي اهلل عنهر  ابن عباسن ع
 .  (2) (  كفإنما تنالوا والية اهلل بذل

 .  (3)(  أو جامعهم فهو مثلهمم تساكنوا المشركين وال تجامعوهم فمن ساكنهال  ):  قول يو 
 (4)(  يقبل اهلل من مشرك أشرك بعدما أسلم عمال حتى يفارق المشركين إلى المسلمينال  ):  قول يو 

 . 
عين الكفر ، فنذا ت دون عذر شرعيب م إظهار الرباءة منهممع عدجامعة الكفار ومساكنتهم وتكثري سوادهم مف

يت أظهرت الكفر بأشكال خمتلفة وألوان متعددة لوا حيكمها الكفريت لا ن جمتمعات اليومم جمتمعيف سكن إنسان 
لذي ا - ن منهم وحكم على ظاهرهكال أظهر الوالء والرضى هلم  ب ومل يظهر براءته من هذا اجملتمع وأهله الكف ار

 نه كافر ، وباطنه وسريرته إىل اهلل تعاىل .أ - بهحنن مأمورون بأن حنكم 
 .  ء اإلسالم ومن صف  يف صفوفهم وأعاهمداا هو موقف املسلم من أعذه
يصف وا يف صفوف احملاربني لإلسالم، ومل مل سالم واملسلمني و إلا  حياربوامل  تعين الرباءة من الكف ار الذينوالا ذه

م واإلحسان إليهم كالنفقة على ربهاملة حسنة ، وذلك بمعاملتهم معله عدم يعلنوا العداوة الصرحية لإلسالم وأه
 اآلباء واألبناء واإلخوة ، وكزيارهتم وإكرامهم وإهدائهم بعض األشياء ترغيبًا هلم يف اإلسالم وتأليفاً ك  ء مثالً بااألقر 

 قلوهبم .ل
ه َما ِفي ِإْن َجاَهَداَك َعلى َأْن ت ْشِرَك ِبي مَ وَ  -ول اهلل جل وعال :قي ا لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ت ِطْعه َما َوَصاِحب ْ

نْ َيا  .[15: مانلق]  ْعر وفًا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأنَاَب ِإَليَّ ث مَّ ِإَليَّ َمْرِجع ك ْم َفأ نَ بِّئ ك ْم ِبَما ك نت ْم تَ ْعَمل ونَ مَ  الدُّ
َهاك ْم اللَّه  َعْن الَّ ال قول أيضًا : يو  يِن َوَلْم ي ْخرِج وك ْم ِمْن ِديَارِك ْم َأْن يَ ن ْ بَ رُّوه ْم ت َ ِذيَن َلْم ي  َقاتِل وك ْم ِفي الدِّ

 .[8: متحنةامل]  َوت  ْقِسط وا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ي ِحبُّ اْلم ْقِسِطينَ 
 
أتتين أمي راغبة يف ]  -الت :ق ضي اهلل عنهمار  ن هشام ابن عروة أخربين أيب ، أخربتين أمساء بنت أيب بكرعو 

َهاك ْم  الَ عاىل : ت قال ابن عيينة : فأنزل اهلل، م( نع) -ل أصلها ؟ قال :ه سألُت النيب ف عهد النيب  يَ ن ْ
يِن   .(1) [8: متحنةامل]اللَّه  َعْن الَِّذيَن َلْم ي  َقاتِل وك ْم ِفي الدِّ

                                                 
 اه أحمد والحاكم وقال صحيح اإلسناد .و ر  (1)
 اه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم .و ر  (2)
 اه الترمذي وأبو داوود .و ر  (3)
 اه ابن ماجه .و ر  (4)
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) يا رسول اهلل لو  -د باب املسجد فقال :أى حلة سرياء ) من حرير ( عنر  مر بن اخلطاب أن عِوَي رُ و 

ما يلبس هذه من إن: )   هللال رسول ا، فقلبستها للناس يوم اجلمعة وللوفد إذا قدموا عليك ( ه فاشرتيت هذ
) يا رسول  -نها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر :م مث جاءت رسول اهلل ( ، ال خالق له في اآلخرة 
( ،  ي لم أكسكها لتلبسهاإن: )  ال الرسول ، فقما قلت يف حلة عطارد ما قلت ( اهلل كسوتنيها وقد قلت 

 (2)ه مشركاً مبكة . ل خاً أ مرع فكساها
حتريت احلق  و  األدلة الواضحة من القرآن والسن ة كيف يصبح اإلنسان مسلماً ت بد بي نق قول :أ اماوخت

 والوضوح يف كل ما قلت ونقلت .
 َِنٍة َوِإنَّ اللََّه َلَسِميٌع َعِليمٌ يَ ْهِلَك َمْن َهلَ ل َنٍة َوَيْحَيا َمْن َحيَّ َعْن بَ ي ِّ  .[42 :نفالاأل]  َك َعْن بَ ي ِّ
لك فمن مل يكن إسالمه كما بين ا فليسرع وليؤمن باإلسالم احلق فما زال للتوبة ذ ينظر كل امرئ أين هو منلف

 زمان ، ومن مل يفعل فال يلومن  إال نفسه .
 

 نا أن الحمد هلل رب العالمينخر دعواوآ
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                         
 اه البخاري .و ر  (1)
 . اه البخاري ومسلمو ر  (2)


